
roderbladet 
S Ö R Å K E R S  B Å T S Ä L L S K A P    N R  3   2 0 1 2   

Sida 1 

Under sommaren har segeltävlingar arrangerats av Seglingssektionen 

med deltagare från när och fjärran. Klingerfjärden Race uppmärksam-

mades av media vilket förhoppningsvis gav god reklam för klubben. 

Det är första gången SBS anordnat en nationell tävling. 

 

Inför besök av journalister samt medlemmar från båtklubbar från andra 

delar av Sverige och även från Norge så gjordes en ordentlig uppstäd-

ning av hamnen. På utrustningsbryggan lades ett nytt trädäck och även 

sjösättningsbryggan rustades upp.  

Arrangemangen runt seglingen med bl a regattamiddag blev mycket 

uppskattade. Seglingssektionen gjorde en utmärkt insats. Besökare ut-

tryckte förvåning över att vi har en så fin klubbstuga. De medlemmar 

som svarade för upprustningen av klubbstugan har även de gjort ett ut-

märkt jobb. 

 

I övrigt var det som vanligt arbete med den årliga skötseln av hamnen 

såsom iordningställande av bryggor, inkoppling av el och vatten, gräs-

klippning, röjning av sly mm. 

 

Bland arbeten som återstår är t ex målning av klubbstugan, klubbskjulet, båtskjul och byggande av tak över 

cisternen. Det bli förhoppningsvis klart nästa sommar. 

Arbeten i hamnen 

Ronny Svensson 

Nu har den efterlängtade hösten kommit (eftersom vi då är en årstid närmare sommaren) och vi kan 

blicka tillbaka på en sommar med mycket vatten, lite sol och ännu mindre värme … allt kan bara bli 

bättre nästa år.   

I detta sista RODERBLADET för året kan ni ta del av kallelse till årsmötet 

med förslag till dagordning samt i övrigt lite om vad som hänt under säsong-

en 2012.  

 

Jag vill även passa på och tacka alla medlemmar och funktionärer för allt 

arbete och engagemang ni bidragit med under året i SBS.  

   

Jag vill även uppmana alla medlemmar att komma på Årsmötet söndagen 

den 18 nov kl 14.00 i klubbstugan. Dagordning bifogas i RODERBLADET. 

 

Jorden består till 2/3 vatten, resterande 1/3 är till för att vi skall ha något att 

förtöja båten i ....     

                                         /Håkan Nordin, ordf. 

Ordföranden har ordet 
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Årsmöte 18 nov.  föreslagen dagordning 

Härmed kallas medlemmarna i SBS till årsmöte den 18 november kl 14 i klubbstugan. Sammankal-

lande i respektive sektion uppmanas att inkomma med verksamhetsberättelse till styrelsen. 

 

1. Årsmötets öppnande 

2. Val av ordförande för mötet 

3. Val av sekreterare för mötet 

4. Frågan om mötet är behörigt utlyst 

5. Frågan om godkännande av föreslagen dagordning  

6. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet  

7. Verksamhetsberättelser 

8. Ekonomisk redovisning 

9. Revisionsberättelse 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Avgifter för verksamhetsåret okt 2012 — sep 2013 

    Medlemsavgift  för medlem utan båtplats:           

  - Familj                 

  - Junior  

 

 Båtplatsavgifter. Avgifterna inkluderar medlemsavgift samt vinteruppläggningsplats på hamn-  

plan.   

  - båt t o m 8 m längd                        

  - båt över 8 m längd                        

 

  Skjulavgift för medlem med skjul men som ej har båtplats i SBS hamn  

 Avgiften följer båtplatsavgiften för båt över 8 m längd.  

  

  Slip- och mastkransavgift för icke medlem  

 

  Vinteruppläggningsavgift för medlem som ej har båtplats i SBS hamn   

 Avgiften gäller för uppläggning under perioden augusti – juni.  

 

  Avgift för uppläggning året runt   

 Avgiftens storlek följer avgiften för medlem med båtskjul men som ej har båtplats i SBS hamn.  

 

  Fast el-avgift för medlem med skjul (inkluderande 50 kWh)  

 

  Gästplatsavgift:     

  - dygn         

  - vecka   

 

  Avgift för vinterplats i klubbens tält   

  

  Avgift för lyft med klubbens kran:   

  - ordinarie lyftdag  

  - annan tid  

 I händelse man akut måste lyfta båten t ex på grund av tekniskt fel, läckage eller dylikt eller om  

 vattenståndet är för lågt för sjösättning på ordinarie dag, så gäller avgift enligt ordinarie lyftdag 

 även om det sker vid annan tidpunkt.   
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  Avgift för hyra av klubbstuga         /tillfälle  

 Stugan står till förfogande för uthyrning till SBS-medlemmar. Bokning sker genom att anteckna 

 sig på kalendern på anslagstavlan. Hyran ska betalas i förväg. Den som hyr svarar för städning.  

 

  Inträdesavgifter till båtplats (samtliga platser har Y-bom):  

  - båt t o m 8 m inkl enkel Y-bom     

  - båt över 8 m inkl gångbar Y-bom   

 Avskrivningstid 10 år (rak avskrivning). Påbörjat år räknas som 1 år.  

 Båtplats med gångbar Y-bom har sådan på minst den ena sidan av båten.  

 

12 Budget för verksamhetsåret okt 2012 –  sep 2013 

13 Val av ledamöter till styrelsen 

            -  sekreterare för 2 år  

  -  ledamot för 2 år  

  -  2 suppleanter för 1 år  

14 Val av 2 revisorer för 1 år  

15 Val av 2 revisorsuppleanter för 1 år  

16 Val av ledamöter, varav en sammankallande, till Seglingssektionen för 1 år 

17 Val av ledamöter, varav en sammankallande, till Jollesektionen för 1 år 

18 Val av ledamöter, varav en sammankallande, till Motorbåtssektionen för 1 år 

19 Val av ledamöter till Arbetsgruppen med undergrupper för 1 år 

  - Maskiner och inköp   

  - Bryggansvarig 100-bryggan   

  - Bryggansvarig 200-bryggan  

  - Bryggansvarig 300-bryggan  

  - Krangrupp  

  - El-ansvarig  

  - VVS-ansvarig  

  - Dykare  

20 Val av ledamöter till Hamnkommittén för 1 år 

  - Hamnkapten  

  - Tältansvarig  

  - Vaktansvarig  

  - Stugvärd  

21 Val av ombud till Västernorrlands Båtförbund för 1 år  

22 Val av ombud till Mellannorrlands Seglarförbund för 1 år  

23 Val av ombud till Utsjöbryggor för 1 år  

24 Val av försäkringsombud för 1 år  

25 Val av ledamöter till Trivselkommittén för 1 år  

26 Val av ledamöter, varav en sammankallande, till Valberedningen för 1 år  

27 Arbetsplikt  

  - antal timmar  

  - ersättning för ej utförd arbetstid  

28 Arvode till Ordförande, Sekreterare och Kassör  

29 Proposition från styrelsen: - Fastställande av villkor/avgifter vid andrahandsuthyrning.   

 Enligt nuvarande direktiv från styrelsen så ska all andrahands uthyrning av båtplatser sker via 

hamnkaptenen. Styrelsen önskar att villkor/avgifter fastställs av årsmötet.  

29 Motioner från medlemmar 

30 Information från styrelsen samt frågor i övrigt 

31 Årsmötets avslutande  



Skjulet dimensioneras för 6 större båtar. Byggnadslovet blev klart under 

sommaren men redan innan dess hade tillstånd för förberedande markar-

beten lämnats.   

Under hösten har ett dräneringsdike runt området grävts och 14 betong-

fundament för de bärande stålpelarna har grävts ner. Förutom utplaning 

av bärlager så kommer inget fortsatt arbete att göras innan våren. Mar-

ken får sätta sig under vintern.  

Skjulet placeras närmare vattnet än övriga skjul beroende på att marken 

närmare staketet är vattensjuk och har dålig bärighet. 
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Nya båtskjulet 

Bilder från båtfärder 2012 

Uppställning för båtvagnar 

Området mellan första båtskjulet och staketet är nu iordningställt 

för uppställning av vagnar sommartid samt för vinter-

uppställning.  

 

Vagnarna måste placeras snett mot staketet så att det blir            

utrymme för att köra mellan båtskjulet och vagnarna.   

    Erik Anderssons vackra träbåt i S Lövvik                                      På väg norrut över Storfjärden                             

    Foto Ronny Svensson.  

      Kattskär                                                        Ulvöhamn                                                     Dimma i Tynderösundet 

      Foto Håkan Nordin 


